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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Przyjaźni 1

Wydarzenie skierowane jest
do przedstawicieli samorządu, dyrektorów szkół
i przedszkoli, nauczycieli,
aktywistów działających
oddolnie na rzecz idei
nowej edukacji, rodziców
oraz młodych ludzi, którzy
wspólnie pochylą się nad
wizją lepszej edukacji.
Rozpoczniemy proces
tworzenia planu konkretnych działań, na poziomie
powiatu konińskiego, miasta i poszczególnych szkół,
zmierzających do osiągnięcia zmiany w dłuższej perspektywie czasu.
Wspólnie omówimy i wypracujemy metody wprowadzenia w konińskich
szkołach pozytywnych
zmian.
Celem przemienienia konińskich szkół na SZKOŁY
NASZYCH MARZEŃ, jest
wychowanie szczęśliwego
człowieka oraz budowanie
silnej i kreatywnej społeczności lokalnej – klucza
do podnoszenia kapitału
rozwojowego Konina.

Ramowy plan kongresu
5 czerwca:
8-9 Rejestracja
uczestników
9-12 Sesja dramy.
Integracja.
Wypracowanie wizji
12-13 Przerwa kawowa
13-15 Wystąpienia
i prezentacje
inspiratorów zmian

6 czerwca
8-9 Poranna kawa
9-12 Sesja Otwartej
Przestrzeni. Cz. 1.
Wypracowanie planu
działań
12-13 Przerwa kawowa
13-15 Sesja Otwartej
Przestrzeni. Cz. 2.
Podsumowanie

SZKOŁY NASZYCH MARZEŃ:
• są miejscem przyjaznym dla dzieci i dla nauczycieli,
• rozwijają autonomię, indywidualny potencjał ucznia,
kreatywność i innowacyjne myślenie,
• stosują metody rozbudzające naturalne poczucie
odpowiedzialności,
• uczą szacunku, empatii i współpracy,
• zaspokajają potrzeby rozwojowe naszych dzieci, takie
jak akceptacja i samorealizacja,
• kształtują szczęśliwego człowieka.

Kongres będzie obejmował:
1. Wkład wszystkich uczestników w postaci wymiany
doświadczeń, wiedzy i różnych perspektyw na zmiany
w szkole;
2. Wkład ekspertów i praktyków w zakresie potrzeby
zmiany, korzyści z jej wprowadzenia oraz sposobów
przezwyciężania wyzwań podczas jej wprowadzania;
3. Sesję dramy stosowanej w stworzeniu wspólnej wizji
i celów zmiany w konińskich szkołach;
4. Sesję Otwartej Przestrzeni do wspólnego
wypracowania planu krótko i długookresowych
działań prowadzących do osiągnięcia celu.

Prowadzenie i moderacja:
Aleksandra Chodasz z zespołem – superwizorka DRAMY
i Teatru Interaktywnego, które stosuje do budowania
zespołów i rozwijania kompetencji interpersonalnych ludzi
ze środowisk szkolnych, pozarządowych, samorządowych
i biznesowych, specjalistka zaawansowanych metod pracy z ludźmi, w tym Open Space Technology, Teatr Forum,
Teatr Playback, Group Facilitation, Making the Difference,
dialogu motywującego i storytelling.
Prelegenci:
Krzysztof Zajaczkowski – Dyrektor ds. Edukacji w Drumduan School w Forres, w Szkocji – alternatywnej szkole oferującej edukację poprzez doświadczenie, sztukę, zajęcia
praktyczne, kładącej nacisk na rozwój kreatywności,
współpracy oraz indywidualnego potencjału każdego
ucznia.
dr hab., prof. nadz. Lech Mankiewicz – Prezes Fundacji
Edukacja dla Przyszłości (polskiej wersji Khan Academy),
fizyk, astrofizyk, Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.
Ewa Radanowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzanej wg autorskiego programu, która
w 2016r. została członkiem międzynarodowej sieci Ashoka
Changemaker Schools i otrzymała tytuł Szkoły z mocą.
Ekspert ds. przestrzeni edukacyjnej, wdrażania zmiany
w publicznej szkole, innowacji w zarządzaniu oraz kształtowaniu kompetencji nauczycieli.
Mgr Robert Bielecki – Nauczyciel i wykładowca, pedagog, dydaktyk, neurodydaktyk. Autor artykułów z zakresu
neurodydaktyki. Proponuje i propaguje włączenie najnowszych osiągnięć neurobiologii w projektowanie procesu nauczania-uczenia się. Wykładowca w Kujawskiej
Szkole Wyższej we Włocławku oraz Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej W Koninie.
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